ที่ GC/SET 001/2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผล, กาหนดวัน และวาระการประชุม AGM
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิรับรองรายงานและงบการเงินประจาปี 2559
2. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ สานักงานของ
บริ ษทั เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ โดยกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560
3. เสนอให้ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ า ยเงินปั นผลสาหรั บผลประกอบการประจาปี บัญชี 2559 ให้แ ก่
ผู ้ถื อ หุ ้ น 200,000,000 หุ ้น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.42 บาท เป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น 84,000,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 90 ของ
กาไรสุ ทธิเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.22 บาท เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 44,000,000 บาทในวันที่ 9 กันยายน 2559 และจะจ่ ายเงินปั นผลในส่ วนที่เหลือในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 40,000,000 บาท โดยจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ หุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.
หลักทรั พย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษ ทั จะเริ่ มเผยแพร่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.gc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5

พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (กรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้
ประกอบด้วย คุณสมชาย คุลีเมฆิน, คุณสารวย ทิชาชล และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

วาระที่ 7

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ (สาหรับปี 2560 ในอัตราไม่เกิน 4 ล้านบาท)

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีสาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 9

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย คุลีเมฆิน
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)

